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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων και επιτακτικϊν αναγκϊν του,
προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά ςτο ςφνολό τουσ για την
προμήθεια Ιατρικών Αερίων ςε φιάλεσ.
Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
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ΤΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΛΙΚΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ
210Χ9,00

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ
ΦΠΑ 17%

ΟΞΤΓΟΝΟ (Ο2)
ΦΙΑΛΗ 1m3
ΟΞΤΓΟΝΟ (Ο2)
ΦΙΑΛΗ 2m3
ΟΞΤΓΟΝΟ (Ο2)
ΦΙΑΛΗ 10m3
ΠΡΩΣΟΞΕΙΔΙΟ ΣΟΤ
ΑΖΩΣΟΤ (N2O)
ΦΙΑΛΗ 28-38kg
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΣΟΤ
ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)

210
ΦΙΑΛΕ
300
ΦΙΑΛΕ
300
ΦΙΑΛΕ
340kg

1.890,00

2.211,30

300Χ10,00

3.000,00

3.510,00

300Χ32,00

9.600,00

11.232,00

340Χ7,00

2.380,00

2.784,60

7kg

7Χ3,00

21,00

24,57

ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΡΟ
ΦΙΑΛΗ

5

5Χ40,00

200,00

234,00

17.091,00

19.996,50
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Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Αρικμόσ Αιτιματοσ
Προχπολογιςμόσ
ΚΑΕ
Κριτιριο Κατακφρωςθσ
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν
Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν
Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν

16584/11-10-2021
20.000,00
1613.01
Χαμθλότερθ τιμι
Παραςκευή 15/10/2021
Πζμπτη 21/10/2021
ΦΑΞ:2271350241
e – mail:paragelies@xioshosp.gr

Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Οι προδιαγραφζσ αυτζσ αφοροφν διακίνθςθ φιαλϊν ιατρικϊν αερίων. Οι φιάλεσ
που κα περιζχουν ιατρικά αζρια κα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικζσ για τθν
αποκικευςθ του αερίου ςε αμιγϊσ αζρια μορφι ι υγροποιθμζνο υπό πίεςθ. Θα
φζρουν ειδικά κλείςτρα αςφαλι και ςθμάνςεισ (χρωματιςμζνεσ και αναγραφόμενεσ
ενδείξεισ) ςχετικζσ με τθν τυποποίθςθ των φιαλϊν και τα αζρια που περιζχουν,
όπωσ ορίηονται από τον νόμο και τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Τπουργείο Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
Ε.Λ.Ο.Σ). Οι χρωματιςμοί και τα κλείςτρα των φιαλϊν κα είναι ςφμφωνα με τα
άρκρα 15 και 17 τθσ Τπουργικισ απόφαςθσ 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και
οι επιπλζον επιςθμάνςεισ για τισ φιάλεσ Νοςοκομειακϊν αερίων κα είναι ςφμφωνεσ
με τθν Τ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Η πίεςθ ςτισ φιάλεσ ιατρικϊν αερίων
που βρίςκονται ςε αζρια μορφι κακορίηονται για κάκε είδοσ ιατρικοφ αεριοφ ςτθν
τεχνικι οδθγία ΣΕΕ 2491/86. Για τθν ςιμανςθ των φιαλϊν ιςχφει το άρκρο 3 τθσ Τ.Α
1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).
Οι ανάγκεσ του Νοςοκομείου Χίου, αφοροφν:
Α. Οξυγόνο (O2) (φιάλεσ των 10m3 με πίεςθ φιάλθσ Pφ>200 bar)
Β. Οξυγόνο (O2) (φιάλεσ του 1m3Pφ>150 bar)
Γ. Οξυγόνο (O2) (φιάλεσ των 2m3Pφ>150 bar)
Δ. Διοξείδιο του Άνκρακα (CO2) (φιάλεσ των 6 kg)
Ε. Πρωτοξείδιο του Αηϊτου (N2O) (φιάλεσ των 28-38 kg)
Οι τιμζσ προςφοράσ κα δοκοφν ξεχωριςτά για κάκε είδοσ.
α) Για το Οξυγόνο (Ο2) (φιάλεσ του 1 m3, των 2 m3 και των 10 m3 οι προςφορζσ κα
δοκοφν ανά τεμάχιο.
β) Για το Πρωτοξείδιο του Αηϊτου (N2O) και το Διοξείδιο του Άνκρακα (CΟ2) οι
προςφορζσ κα δοκοφν ανά κιλό (kg).
γ) Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει επίςθσ να δϊςουν προςφορζσ για δοκιμι φιαλϊν
και κλείςτρο φιάλθσ.
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H κακαρότθτα του αερίου Οξυγόνου, του πρωτοξειδίου του Αηϊτου και του
διοξειδίου του άνκρακα CO2 κα είναι όπωσ κακορίηεται από τον Ε.Ο.Φ και τισ
Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ, ςυγκεκριμζνα:
Περιεκτικότθτα Ο2>99,5%,
περιεκτικότθτα ΝΟ2>98%, απαλλαγμζνα από αλκαλικότθτεσ, οξφτθτεσ,
αλογόνα ,υδρόκειο, μεκάνιο, φωςφίνθ, υγραςία κλπ.
Ο προμθκευτισ που κα αναδειχκεί, υποχρεοφται να παραδίδει τισ ποςότθτεσ
των αερίων εντόσ ςιδθροφιαλϊν ςτο τμιμα του νοςοκομείου που υπάρχει θ
ανάγκθ, με τοποκετθμζνο το ροόμετρο, ςε όποιεσ περιπτϊςεισ απαιτείται. Οι
φιάλεσ που προορίηονται για το κζντρο οξυγόνου του Νοςοκομείου, κα
παραδίδονται τοποκετθμζνεσ ςτο κζντρο, παρουςία τθσ επιτροπισ παραλαβισ
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 7:00π.μ. – 14:30μ.μ.
Κατά την παράδοςη, θα γίνεται ζλεγχοσ/επαλήθευςη τησ πίεςησ των φιαλών,
παρουςία του προμθκευτι, και τθσ επιτροπισ παραλαβισ, ι του υπεφκυνου τθσ
μονάδασ/τμιματοσ του νοςοκομείου (εάν πρόκειται για ϊρεσ εκτόσ ωραρίου).
Η παράδοςθ των φιαλϊν κα είναι τμθματικι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του νοςοκομείου.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των φιαλϊν από τον προμθκευτι δεν θα υπερβαίνει τισ 24
ώρεσ (ςυνολικόσ χρόνοσ για τθν παραλαβι, πλιρωςθ και επιςτροφι) από τθν
θμερομθνία ειδοποίθςισ του και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου.
Η παραγγελίεσ προσ τον προμηθευτή θα γίνονται αποκλειςτικά από το τμήμα
προμηθειών, το οποίο κα ςυγκεντρϊνει τισ ανάγκεσ των τμθμάτων.
Όλεσ οι φιάλεσ που παραδίδονται ςτο Νοςοκομείο από τον προμθκευτι, κα
ςυνοδεφονται από αυτοκόλλθτθ ταινία ςτθν οποία κα αναγράφονται: α) παρτίδα
εμφιάλωςθσ, β) θμερομθνία εμφιάλωςθσ, γ) προβλεπόμενθ θμερομθνία
κατανάλωςθσ του περιεχόμενου ιατρικοφ αερίου.
Σο Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα ελζγχου τθσ ςφςταςθσ του περιεχομζνου των
φιαλϊν. Αν το Νοςοκομείο απορρίψει τθν παραδιδόμενθ παρτίδα ιατρικοφ αερίου,
ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθν αντικαταςτιςει με δικά του ζξοδα 24ϊρου.
ε περίπτωςθ που δεν παραδίδονται τα υπό προμικεια υλικά μζςα ςτα χρονικά
όρια που παρζχονται ςτον προμθκευτι, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το
άρκρο 32 του Π.Δ. 394/96 (Κ.Π.Δ.) κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ φόρτωςθ – παράδοςθ.
τθν τιμι του προϊόντοσ περιλαμβάνονται τα ζξοδα μεταφοράσ και όλα τα
ενδιάμεςα ζξοδα τα οποία βαρφνουν τθν εταιρεία μζχρι τθν παράδοςι του
προϊόντοσ ςτο Νοςοκομείο μασ. Τποχρζωςθ τθσ εταιρείασ είναι να παραλαμβάνει
τισ άδειεσ φιάλεσ και να παραδίδει τισ γεμάτεσ ςτο τμιμα του νοςοκομείου που
υπάρχει θ ανάγκθ, με τοποκετθμζνο το ροόμετρο, ςε όποιεσ περιπτϊςεισ
απαιτείται. Οι φιάλεσ που προορίηονται για το κζντρο οξυγόνου του Νοςοκομείου,

ΑΔΑ: 6ΤΤΟ469073-Μ2Ξ
κα παραδίδονται τοποκετθμζνεσ ςτο κζντρο, παρουςία τθσ επιτροπισ παραλαβισ
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 7:00π.μ. – 14:30μ.μ.
ε περίπτωςθ που το Νοςοκομείο υποςτεί βλάβθ λόγω αδυναμίασ του
προμθκευτι να προμθκεφςει ιατρικά αζρια, τθν ευκφνθ φζρει ο προμθκευτισ. Ο
προμθκευτισ οφείλει να εφαρμόηει τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί διακίνθςθσ,
αποκικευςθσ και ελζγχου των φιαλϊν ιατρικϊν αερίων.
Συχόν αποςτολι φιαλϊν ςτισ οποίεσ δεν κα ζχουν τθρθκεί οι κανονιςμοί, δεν κα
παραλαμβάνονται από το Νοςοκομείο και κα είναι αιτία καταγγελίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Οι φιάλεσ κα πρζπει να είναι χρωματιςμζνεσ ςφμφωνα με τουσ
κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Συποποίθςθσ (ΕΛΟΣ) και τθσ Σ.Ο.ΣΕ.Ε.
2491/86 και του άρκρου 3 τθσ Τ.Α 1045/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88.
Οξυγόνο: Άςπρο χρϊμα με κλείςτρο κθλυκό δεξιόςτροφο διαμζτρου 22,91 mm
και βιματοσ 1,814 mm.
Πρωτοξείδιο του αηϊτου: Μπλε χρϊμα με κλείςτρο κθλυκό δεξιόςτροφο
διαμζτρου 26mm και βιματοσ 1,50mm.
Άηωτο: Μαφρο χρϊμα με κλείςτρο αρςενικό δεξιόςτροφο διαμζτρου 21,7mm και
βιματοσ 1,814 mm.
Διοξείδιο του άνκρακα: Γκρι χρϊμα με κλείςτρο αρςενικό δεξιόςτροφο διαμζτρου
21,7mm και βιματοσ 1,814mm.
ΣΕΣ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ. Όλεσ οι φιάλεσ που χρθςιμοποιοφνται από
τον προμθκευτι κα ζχουν περάςει το επιβαλλόμενο από τθν Νομοκεςία τεςτ
υδραυλικισ δοκιμισ ςφμφωνα με τθν ΤΑ 14165/Φ17.4/373/28.7.93 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
15). Θα βρίςκονται δε εντόσ των χρονικϊν ορίων τθσ ιςχφοσ του ελζγχου. Θα
διακζτουν εξοπλιςμό για υδραυλικζσ δοκιμζσ φιαλϊν αντοχισ 300 Atm. (Να
προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό του Ε.Λ.Ο.Σ).
ΚΛΕΙΣΡΑ ΦΙΑΛΩΝ Σα κλείςτρα των φιαλϊν κα είναι καινοφργια και κα πλθροφν
τουσ κανόνεσ καλισ λειτουργίασ και αςφάλειασ και τισ προδιαγραφζσ του Ε.Λ.Ο.Σ.
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για τισ φιάλεσ Οξυγόνου των 10 m3, και Αηϊτου, ο
ςυνολικόσ όγκοσ αερίου (ςε m3 ) που παραλαμβάνεται υπολογίηεται από τον
παρακάτω τφπο: V = VφxPφx Σ / Ρ xΣφ όπου Vφ : ο όγκοσ τθσ φιάλθσ ςε m3Pφ: θ
μετροφμενθ πίεςθ του αερίου μζςα ςτθ φιάλθ ςε bar Σ: θ κερμοκραςία αναφοράσ
ςε οC (= 15 οC + 273οC = 288 οC) Ρ: θ ατμοςφαιρικι πίεςθ (= 1 bar) και Σφ : θ κατά
τθν παραλαβι μετροφμενθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ςε οC
Παράδειγμα: Μια φιάλθ όγκου Vφ = 50 lit = 0,050 m3 , που περιζχει αζριο ςε πίεςθ
Ρφ = 200 bar, ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ Σφ = 25οC, δίνει από τθν παραπάνω
ςχζςθ V = 9,66 m3 . Η ίδια φιάλθ, ςτθν ίδια κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, όταν ζχει
πίεςθ 140 bar δίνει όγκο V = 6,76 m3.
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υνεπϊσ και ςφμφωνα με τον παραπάνω τφπο, θ τιμι μονάδασ για τισ φιάλεσ 10 m3,
αφορά πίεςθ φιάλθσ Ρφ=200bar, που αντιςτοιχεί για κερμοκραςία χϊρου 25 οC ςε
9,66 m3.
Οι φιάλεσ Οξυγόνου του 10 m3 θα παραλαμβάνονται με βάςη το πλήθοσ των
φιαλών, εφ’ όςον η πίεςη κάθε φιάλησ είναι τουλάχιςτον 200 bar. ε περίπτωςη
που η πίεςη είναι μικρότερη, η φιάλη δεν θα παραλαμβάνεται.
Οι φιάλεσ Οξυγόνου του 1 των 2 m3 θα παραλαμβάνονται με βάςη το πλήθοσ των
φιαλών, εφ’ όςον η πίεςη κάθε φιάλησ είναι τουλάχιςτον 150 bar. ε περίπτωςη
που η πίεςη είναι μικρότερη, η φιάλη δεν θα παραλαμβάνεται.

Η πιςτοποίηςη τησ ποςότητασ όγκου αερίου ςε m3 θα γίνεται με ζλεγχο των
πιζςεων όλων των φιαλών που παραδίδονται από τον προμηθευτή, εάν ο
αριθμόσ των φιαλών είναι μζχρι δζκα (10). Αν οι φιάλεσ είναι πάνω από 10 κα
γίνεται δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ ςε δζκα (10) φιάλεσ και εάν ζςτω και μία φιάλθ
ζχει πίεςθ μικρότερθ από τθν προβλεπόμενθ, δεν κα παραλαμβάνεται, και ο
ζλεγχοσ κα επεκτείνεται ςτο ςφνολο των φιαλϊν.
Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του
παρατθρθτθρίου ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα
υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ
επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ) και τον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
ε περίπτωςθ που το είδοσ δεν αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα
αναφζρεται.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ

